Kerknieuws Made en Drimmelen

Jaargang 5, september 2022

Kerkdiensten
Zondag 4 september: mw. Griselda Aanen – de Vries/liturgiecommissie
Startzondag
Deurcollecte: onderhoud orgel
Dienst in Drimmelen
Zondag 11 september
10.00 uur: Vesperviering
Dienst in Made
Zondag 18 september
10.00 uur: ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg
Deurcollecte: Restauratiefonds
Dienst in Drimmelen
Zondag 25 september
10.00 uur: mw. G. v.d. Korput en ds. M. Gilhuis
Oecumenische viering in het Witte Kerkje te Terheijden
Zondag 2 oktober
10.00 uur: ds. Hendriksen, Woudrichem
Deurcollecte: onderhoud kerkhof
Dienst in Drimmelen

Agenda
Donderdag 8 september: 14.00, inloopmiddag kerk Drimmelen.
Donderdag 15 september: 15.00 uur, burg. huwelijk, kerk Drimmelen

Website (nieuw)
Van diverse kanten ontvingen we berichten dat als mensen onze
website willen bekijken en ze via google gaan zoeken ze nog steeds op
de oude website terecht komen. De nieuwe website is te volgen op:
www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl Dus zonder tussenstreepje.

Kerkelijke zaken
Na een heerlijke zomer, waarin we konden genieten van de schepping
en tot rust konden komen, gaat alles weer beginnen. De (klein)kinderen
gaan weer naar school, sportverenigingen pakken de trainingen weer op
en de koren gaan weer repeteren. In de kerk starten we weer van start
met onze activiteiten. De Protestantse kerk heeft dit jaar als thema “Aan
tafel”. Dit thema nemen wij voor dit jaar over. Op verschillende
momenten willen we met elkaar aan tafel gaan, om samen te eten en om
met elkaar te spreken. Dit kan op zondag, maar ook op andere dagen.
Maaltijden voor ons als gemeente en maaltijden voor gasten. Maaltijden
waar de ontmoeting en het gesprek centraal staan. Heb je hier ideeën
voor en wil je helpen om inhoud te geven aan deze activiteit, dan hoor
ik het graag.
Hou het kerknieuws, onze facebookpagina en de website goed in de
gaten, dan blijft u op de hoogte wanneer er een activiteit is.
In de zomer zat er bij de Visie (het omroepblad van de EO) een prachtige
bijlage, 25 psalmmomenten. 25 indrukwekkende beelden en teksten bij
psalmen. De beelden zijn gemaakt door illustrator Jedi Noordegraaf en
de teksten zijn geschreven door Pieter- Jan Rodenburg. Deze uitgave
was voor mij een ‘thin place’. Door te mediteren, stil te zijn, en te kijken
naar de afbeelding, de mooie woorden in me op te nemen, kwam God
soms dichtbij. In deze en de komende kerkbladen zal ik een psalm delen.
In het vorige kerknieuws heeft u al iets gelezen over de weggeefkast die
we bij de kerk in Made willen plaatsen. In juli heeft de
Vijfheiligenparochie ook een weggeefkast geplaatst bij hun pastorie.
Gezien de ontwikkelingen in de maatschappij is het niet overbodig dat
er twee van deze kasten zijn in Made. In de dienst van 4 september
zullen we hier wat meer over vertellen.
Een hartelijke groet,
Griselda Aanen

Open kerk in het dorp
In september zal er ook “open kerk in het dorp” zijn. Op donderdag 8
september is de kerk van Drimmelen open van 14.00 uur tot 16.00 uur.
En op donderdag 15 september is de kerk in Made open van 14.00 uur
tot 16.00 uur. U bent van harte welkom!

Meeleven
In juli is Lidy Havermans uit Made getroffen door een herseninfarct. Een
lange weg van revalidatie wacht haar nu. Ze verblijft daarvoor in
revalidatiecentrum Revant in Breda. We wensen haar Gods nabijheid
toe in dit lange traject.
We denken ook aan Wim en Wilma Vos uit Drimmelen. Wim heeft in juli
te horen gekregen dat hij zeer ernstig ziek is en behandeling niet meer
mogelijk is. Hij verblijft in het hospice in Dongen. We wensen hen beide
heel veel kracht en sterkte toe.

Kerkenraadsvergadering
In juli en augustus is er vanwege vakantie niet vergaderd. De volgende
vergadering vindt plaats op 6 september 2022.

Verjaardagen 70+ Made en Drimmelen
Made
03 september
09 september
27 september
29 september

R. Morijn
T. den Engelsen
A. Saarloos-Schipper
D. Heil

Drimmelen
02 september
03 september
04 september

Hr. L. v.d. Hoeven
Mw. H.J. v.d. Hoeven - Saarloos
Hr. A.B. van Loo

Psalmmoment

De weelde uit die aarde
De wereld stroomt maar ik sta vast.
Zoekend eet ik mij een weg
door de vette klei van Gods gedachten,
genoeg voedsel voor levenslange groei.
Zolang ik gulzig blijf wortelen
sta ik vast
al stroomt de wereld.
Ik ben geijkt op deze grond
geplant, geworteld, het is thuis.
hier kan ik mijn rug rechten
mijn kleuren laten zien
en strooien met de rijkdom die ik opdiep.
Dankzij de wereld uit die aarde,
vaak tot mijn eigen verwondering,
blijkt mijn schaduw een schuilplaats in de hitte,
mijn stam een staaf om op te leunen,

brengt mijn bladertooi schakering in en zwart-witte wereld.
en zo nu en dan,
precies op tijd,
groeit er een vrucht
als voedsel voor een uitgehongerd hart.
Dan weet ik: alles stroom. Ik sta vast.
Maar er zijn tijden
dat de winden van het leven blazen
en de aarde door mijn wanhopig klampende klauwen glipt
het houvast verdwijnt
ik me voel verdorren
en dreig om te vallen.
Dan rest maar één gebed:
Eeuwige,
wees mijn wortels,
stroom als sap
door mijn verdorde takkenzooi.

Kerkbalans 2021 Made
Ik vraag uw aandacht voor kerkbalans 2021. Normaliter kreeg u via de
kerkbalansloper een brief over de kerkbalans met daarbij een
aanmeldstrookje waarop u kon aangeven hoeveel u overhad aan
kerkelijke bijdrage. In verband met corona is dat ook dit jaar niet
gebeurd. Ik weet dus ook niet hoeveel er binnenkomt dit jaar. Velen
hebben spontaan een bijdrage overgemaakt. Maar velen ook niet, moet
me van het hart. Wilt u eens nagaan of dat bij u ook het geval is. Wie de
schoen past, trekke hem aan ! Teneinde het kerkelijk werk gaande te
houden is uw bijdrage zeer gewenst.
Mijn hartelijke dank Dick Heil Szn, kerkrentmeester.

Uit de Gemeenten
Op zondag 3 juli ging Griselda voor in de dienst in Drimmelen waarin
ook het Heilig Avondmaal gevierd werd. Er was ook een echtpaar uit
Ermelo te gast. Tijdens het koffiedrinken vernam ik van de man dat daar
ouderling was. Griselda had een preek over dagdromen n.a.v. het
verhaal over de Jacobsladder. Soms is het gordijn tussen hemel en
aarde heel dun en kun je er doorheen kijken. Soms is God heel dicht bij
in dunnen plaatsen. Ook de kerk mag zo’n dunne plaats zijn.
De liturgiecommissie had de dienst op 10 juli voorbereid. Het thema was
reizen en het boek Tobith werd als basis voor de dienst gebruikt.
Halverwege de dienst werd de kerk verlaten om in de Molshoop tijdens
de koffie de dienst voort te zetten.
Tijdens de zomervakantie kerkten de 3 gemeenten samen.
De eerste van de zomerdiensten was op 17 juli in Hooge Zwaluwe waarin
ds. van Herwijnen voorging. Tijdens zijn preek kwam hij met een verhaal
over een zeepmaker en een rabbi die een gesprek hadden over de zin
van geloven. Net als zeep moet je geloven doen of gebruiken.
Ds. Tom Rijken ging op 24 juli voor in Drimmelen. Omdat de kerk
redelijk goed vol was grapte hij dat de gemeente erg gegroeid was sinds
zijn laatste preekbeurt. Over het aantal kerkgangers (49) merkte hij op
dat dit 7 x 7 was en daarom waren we heiligen. In zijn preek ging sprak
hij over een biddende clown die in een klosster op zijn eigen manier bad.
Jezus was uitgenodigd voor een maaltijd bij een farizeeër om Hem een
loer te draaien. Jezus name de clownsrol op zich en hield hem een
spiegel voor.
Na afloop werd er buiten koffie gedronken op het plein onder de grote
eik. Zo ontstond een gezellige ontmoeting tussen de kerkgangers uit
Hooge Zwaluwe, Made en Drimmelen en de gasten uit Rijssen. Tijdens
dit koffiedrinken bezochten 3 Poolse vrouwen de kerk om een kaarsje
aan te steken.
Beatrijs Hofland ging voor in Made op 31 juli. Haar preek ging over de
duif van Noach en de ongelovige Thomas. Noah zat met familie en de
dieren opgesloten in de ark en de discipelen hadden zich na de
hemelvaart van hun heer opgesloten in een huis. De wind in de verhalen

“Pinkstert” over de mensen heen en roept op de ark/het huis te verlaten
en vaste grond onder je voeten te zoeken.
Na afloop werd er in de Molshoop koffie gedronken en de belangstelling
hiervoor was groot.
Na de dienst op 7 augustus in Hooge Zwaluwe waarin de heer Peter de
Jong voorging, was er koffiedrinken in de Rank. Dit werd zeer
gewaardeerd en er volgde een goed samenzijn.
Ds. Rob Visser ging op 14 augustus voor in Drimmelen. Er waren 50
kerkgangers, waaronder een paar kinderen van gasten van de camping
en van een gezin uit Hooge Zwaluwe. Speciaal voor de kinderen kwam
de gastpredikant met een verhaal over een diamant en een Thorarol als
geschenk. Zijn preek ging voer een wonderlijk stuk uit Jesaja (30:7-28).
Er heerste grote verdeeldheid in het land. Jesaja roept op het te zoeken
in rust, inkeer, geduld en vertrouwen. Geduld is heel belangrijk. We
leven bij de gratie van het geduld van God. God wacht op het moment
dat Hij ons genadig mag zijn.
Na afloop van de dienst was er buiten koffiedrinken. Dit maal iets meer
op het koele gras naast de kerk.
Donderdagochtend 18 augustus had ik om 09.00 uur al bezoekers bij
het kerkhof. Ze waren komen wandelen vanaf een hotel in Made en ze
bewonderden de rust en de sfeer van de begraafplaats. Ook stonden we
nog even te kijken naar de groene beuk op het buiten kerkhof, die helaas
aan het afsterven is. Een aantal contacten hierover met een
boomspecialist de afgelopen maanden heeft tot nu nog geen reactie
opgeleverd en ik vrees dat het voor de boom (uit ca. 1850) nu echt te
laat is. Er is melding gemaakt bij het Gemeentehuis dat de boom (een
zeer waardevolle boom op de gemeentelijke bomenkaart) nagenoeg dood
is.
Zondag 21 augustus ging dhr. Ad. den Besten voor in de kerk te Made.
Hij had in zijn vakantie een boek over Maria gelezen en had daarom zijn
preek gemaakt over het thema “de moeder en de zoon”. Hangend aan
het kruis ziet Jezus zijn moeder en zijn discipel Johannes. Maria is de
vertegenwoordigster van het volk Israël en zijn discipel Johannes voor
de wereld. Johannes trok de wereld in om het Evangelie te verkondigen.
Bij het kruis worden Israël en de volken rondom verenigd. Daarop zei
Jezus; Het is volbracht. Daarna gaf hij de Geest en stierf. Met het geven
van de Geest wordt hier een zegenend gebaar bedoeld.

Na afloop van de dienst werd er koffie gedronken. Opvallend is dat
tijdens de afgelopen weken met gezamenlijke diensten er tijdens het
koffiedrinken men steeds meer door elkaar was gaan zitten. Het met 3
kerken elkaar ontmoeten was een succes.
Die zelfde zondag werd ’s middags in Drimmelen op het kerkplein voor
de kerkwachten van de afgelopen zomermaanden een gezellige nazit
gehouden met een drankje en een hapje. Op voorstel van de
kerkwachten zullen volgend jaar de tijden van de openstelling gewijzigd
worden in van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Groet, Louis van Suijlekom

Kerkvoogdij Drimmelen
Kerkbalans
28 juli

€ 200,00

Giften
15 augustus € 80,00 (zomermarktje)

Collecten
Made
12 juni

Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Diaconie

€ 33,50
€ 29,10
€ 33,00

26 juni

Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Diaconie

€ 24,70
€ 18,40
€ 22,00

31 juli

Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Diaconie

€ 65,40
€ 53,00
€ 63,00

21 augustus Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Diaconie

€ 58,20
€ 52,65
€ 51,05

U kunt nog steeds collectebonnen bestellen bij kerkrentmeester Dick
Heil Szn. Bericht hem via 06 51 15 74 43 of dhei@hotmail.com. Na
bestelling brengt hij de bonnen bij u thuis.
Drimmelen
03 juli

24 juli

R. McDonaldfonds
Kerk
Restauratiefonds

€ 44,00
€ 45,50
€ 24,50

R. McDonaldfonds
Kerk
Restauratiefonds

€ 60,70
€ 61,60
€ 98,20

14 augustus Diaconie
Kerk
Restauratiefonds

€ 89,34
€ 134,45
€ 55,40

Bij de diaconiecollecten:
In juli waren de collecten in beide gemeenten bestemd voor Ronald
McDonald Midden West-Brabant. Aan dit goede doel werd een bedrag
van € 467,70 overgemaakt. Dat was de opbrengst van collecten plus
aanvullingen van beide diaconieën.
In augustus waren er collecten voor de eigen diaconie. Op Drimmelen
was maar een kerkdienst, de opbrengst van de diaconiecollecte was toen
€ 91,84.
In september 2022 zijn de opbrengsten van de diaconiecollecten voor
Wensambulance Brabant.

Wensambulance Brabant
De diaconiecollecten in de maand september zijn bestemd voor
bovenstaande Stichting. Zowel in Made als in Drimmelen. In 2011 is de
Stichting opgericht door twee oud medewerkers van de
ambulancedienst. Zij wilden iets gaan betekenen voor terminale
patiënten. Ze merkten dat deze patiënten nog niet alles hadden kunnen
afsluiten. Momenteel zijn er 5 ambulances die worden begeleid door 160
vrijwilligers. Zij zetten zich belangeloos en gratis in voor dit goede doel.

De dag is voor de patiënten kosteloos. De zieken hebben zeer
uiteenlopende wensen. Nog een keer naar een voetbalwedstrijd, naar
een bedevaartplaats of nog een keer naar huis. Graag willen we dit doel
bij u aanbevelen. Ook kunt u mensen aanmelden die nog een laatste
wens hebben.
Een wensverslag.
Een laatste dag in de Efteling 1 aug 2022.
De dag begon voor onze wensvrager heel bijzonder, omdat al haar
kinderen en kleinkinderen erbij waren, echte Efteling fans. Mooi door
het sprookjesbos en daarna naar het Land van Laaf. Nog lekker
koffiegedronken en voor haar even uitrusten onder een prachtige boom.
Daarna terug naar de uitgang. Ze heeft haar Eftelingkaart teruggegeven
als afsluiting van deze tijd in haar leven. De medewerkers van de
Efteling en van de Wensambulance hebben er een prachtige dag van
gemaakt.

Van de diaconie
Via de stichting Woord en Daad draagt de diaconie al vele jaren bij aan
een sponsorprogramma voor kinderen in derde wereld landen. Door
deze steun krijgt een kind toegang tot christelijk onderwijs, maaltijden
en medische zorg. Dat niet alleen, de impact is veel groter! Ouders
volgen trainingen en docenten leren de kwaliteit van het onderwijs
verbeteren. Samen werken we aan een blijvende verandering voor de
hele gemeenschap. De komende jaren wordt onze bijdrage ingezet voor
de 6 jarige Johnny Jules uit Haïti. Op de leesplank in de kerk kunt u
meer informatie vinden over Johnny en het werk van de Stichting
Woord en Daad.
Schrijf gerust een brief, of stuur een kaartje, wij hebben al een kaartje
van Johnny gehad!!

Bijbel- leesrooster september 2022
do 1 sep
vr 2 sep
za 3 sep
zo 4 sep
ma 5 sep
di 6 sep
wo 7 sep
do 8 sep
vr 9 sep
za 10 sep
zo 11 sep
ma 12 sep
di 13 sep
wo 14 sep
do 15 sep
vr 16 sep
za 17 sep
zo 18 sep
ma 19 sep
di 20 sep
wo 21 sep
do 22 sep
vr 23 sep
za 24 sep
zo 25 sep
ma 26 sep
di 27 sep

1 Koningen 14:1-20
Lucas 14:1-11
Lucas 14:12-24
Lucas 14:25-35
Psalm 143
1 Koningen 14:21-31
1 Koningen 15:1-8
1 Koningen 15:9-24
1 Koningen 15:25–
16:7
1 Koningen 16:8-22
Lucas 15:1-10
Lucas 15:11-32
Psalm 142
1 Koningen 16:23-34
1 Koningen 17:1-16
1 Koningen 17:17-24
1 Koningen 18:1-15
1 Koningen 18:16-29
1 Koningen 18:30-46
1 Koningen 19:1-9a
1 Koningen 19:9b-21
Psalm 128
Lucas 16:1-9
Lucas 16:10-18
Lucas 16:19-31
Psalm 131
1 Koningen 20:1-12

wo 28 sep
do 29 sep
vr 30 sep

1 Koningen 20:13-22
1 Koningen 20:23-34
1 Koningen 20:35-43

Niets is verborgen voor God
Uitnodigen
Sorry-cultuur
Kun jij Jezus volgen?
Als alles duister is...
Brons in plaats van goud
Niet als David
Net als David
Geen waardige koningen
Chaos
Hoera, gevonden!
De wachtende vader
Totale overgave
Dieptepunt
Wonderlijke overvloed
Wonderlijk leven
Rechtschapen hofmeester
Is hij soms op reis gegaan?
Vuurwerk op de Karmel
Opgebrand
Bron van rust
Voorspoed
Creatief boekhouden?
Tot in de puntjes
Waardoor laat jij je overtuigen?
Stil
Vrouwen en kinderen in de
uitverkoop
Dronken overmoedigheid
Berg- én vlaktegod
Eigen vonnis geveld

Algemeen
Kerkelijk werker Made en Drimmelen.
mw. G. Q. Aanen - de Vries
A39, 2975 BB Ottoland
tel. 06 36 28 44 91
e-mail. griselda.aanen@planet.nl
Scriba, Made
dhr. D. Heil Szn
Spechtstraat 14, 4921 TP Made
tel. 0162 - 68 69 23
e-mail. dhei@hotmail.com
Scriba, Drimmelen
dhr. L.A. van Suijlekom
Amalia van Solmsstraat 13, 4921 TP Drimmelen
tel. 06 15 30 32 16
email. pkdrimmelen@hotmail.com
Bankgegevens, Made
Kerkvoogdij
NL40 INGB 0001 0998 62
NL49 ABNA 0478 0421 59
Diaconie
NL13 RABO 0132 5213 18
Bankgegevens, Drimmelen
Kerkvoogdij
NL59 RABO 0373 7073 04
NL98 INGB 0001 0706 88
Diaconie
NL65 RABO 0373 7368 78
Kopij kerknieuws Made en Drimmelen.
dhr. D. Heil Dzn
Lignestraat 21, 4921 ET Made
tel. 06 12 39 85 07
e-mail. dirkheil@hotmail.com
Website

www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl

